Het kerketijk teven door de eeuwen heen

tot de Reformatie
Vande late middeleeuwen
In de middeleeuwenwaren de Groninger0mmelandenzowel wereldlijk ats
kerkelijk opvallendzelfstandig,zekerin vergelijkingmet de anderegewesten. Dezeonafhankelijkepositiewasvoornamelijkte dankenaan de afstand
tot de bestuurscentra.Wereldlijkwas dat Brusselen kerkelijk viel het deel
waarin ïIbbegalag onderde bisschopvan Miinster.
van de Ommelanden
Vrijwel vanaf de kersteningwaren de bestuurlijke en rechterlijke ambten
in handenvan de zogenaamdedekens,van wie sommigenaartsdiakenen
anderenpriesterwaren. Later vielen dezefuncties steedsmeer toe aan de
hoofdelingen,de invloedrijkefamiliesdie op de borgenwoonden.Zij gingen
rechtsprekenover zakenals ketterij, tovenarij,verstoringvan de zondagsrust, seksuelezondenen doodslag.Ookbezatenzij meestalhet zogenaamde
collatierecht,het recht om de pastoor(later predikant)en de schoolmeester
te benoemen,waardoorhun invloed op het geestelijkleven in de parochie
aanzienlijkwas.
In wat later de gemeenteAdorp zou wordenwoondendie invtoedrijke hoofdelingenop de borg te Harssensen op de beide0nstaborgenin Sauwerden
Wetsinge.Het spreekt welhaast vanzelf dat de door hen benoemdepredikanten en schoolmeestersallereerst de belangen van de adetlijke families
behartigden.
Het kerkelijk leven was vanaf de middeleeuwenzeer verweven met het
openbareleven. Zo werd het ritme van de dag bepaalddoor het luiden van
de kerkklok, dezelfdektok die ook meldingmaaktevan het overlijdenvan
iemand uit de dorpsgemeenschap.
Vele eeuwenwas het gebruikelijk dat
's
zondagsde afkondigingenvan de overheidvanaf de kanselwerdenvoorgelezen,evenalsaankondigingenvan boeldagen,huwelijkenen anderevoor
de gemeenschap
belangrijkezaken.Omdatde afstandtot de kerkelijkeheer,
de bisschopvan Miinster,groot was en de hoofdelingenzich onafhankelijk
opstelden,was de invloed van het centralekerkgezagniet zo sterk. priesterhuwelijkenbijvoorbeeldwarenhier niet verbodenen men had nauwelijks
ontzagvoor de pausvan Rome.vandaardat ketterseen afwijkendegedachten in vruchtbareaardevielen.

priesterswerden
Aan de Latijnseschoolte Groningen,waarveel aanstaande
opgeleid,heersteeen open houding ten aanzienvan de samenleving.Een
rector als de in Winsum geborenRegnerusPraedinius(1510-1559)had al
vroegbeiangstellingvoor het gedachtegoed
van de Reformatie.Zijn invloed
zou er medede oorzaakvan kunnen zijn datjuist in het noordenzoveelpastoorstot de Hervormingzijn overgegaan.
Hoein Adorp,Sauwerden Wetsinge
de overgangvan de bevolking naar de "nije leer" verlopenis, weten we niet
precies.Als er al beeldenstormenzijn geweest,dan is dat niet noemenswaard,in tegensteliingtot het naburigeWinsum.

AÍb. 9 Tekeningvan de kerk te Adorp, gezienvanaf de westzijde.

Vande Reformatietot de 19deeeuw
Na de Reductievan Groningenin 1.594verschijnenal heel snel de eerste
"gereformeerde"predikantenin Adorp, Sauwerd,Wetsingeen Wierum.De
eersteis een zekereHenricusBokelman,die op 5 juli 1595beroepenwordt
te Sauwerd.Eenjaar later betreedtds. HenricusZuidlaraeusde kanselvan
de kerk te Adorp en btijft daar predikanttot aan zijn doodín 1'622.De eerdomineedie de weemvan Wetsingebewoontis Bernarste "gereformeerde"
(Eitshemius).
Hij wordt beroepenin het jaar L600 en vertrekt
dus Danielis
twee jaar later naar Appingedam.Harssensheeft na de Reformatienooit
een eigen predikant gehad,omdat er te weinig lidmaten waren. Het werd
met Adorp met de afspraakdat er elke derde
uiteindelijk samengevoegd
gepreekt
Harssens
zou wotden.In 1786is het kerkje te Harssens
zondagin
afgebroken,waarbij de tuidktok uit 1618 overgebrachtwerd naar de toren
van Adorp. In die tijd stond er aan de noordwest-zijdevan de Adorperkerk
een vrijstaandetoren, die na de sloopin 1794vervangenwerd door de huidige dakruiter, waarin nu de klok van Harssenshangt.
ïot de voormaligegemeenteAdorp behoordeook het kerkdorp Wierum.
Yan 1,594tot l60L deeldenWierum en 0ostum een predikant. Daarnaverbond Wierum zich met Dorkwerd,waarbij Wierum kerketijk het hoofddorp van de combinatiewerd, want hier stond de pastorie en woondede
predikant. De eerstepredikant na de Reformatiewas MichaëtToxites,die
eerderpreceptorgeweestwas, dat wil zeggenleermeesteraan de Latijnse
school te Groningen.Hij werd beroepenín 1,597.Waarschijnlijkop gezag
van de collator, een telg uit de familie Gayckingavan de gelijknamige
borg ten noordwestenvan Dorkwerd,werd vanaf 1650 de gecombineerde
gemeenteWierum-Dorkwerdofficieel "hervormdegemeenteDorkwerd"genoemd,hoewelde domineenog steedsin Wierumwoonde.In 1828kwam
er veranderingin de situatie. De bouwvalligekerk van Wierum werd toen

AÍb. 10 Tekeningvan de kerk
te Wierumdie in L828 ís
afgebroken.Zie ook afb. 24.

pastoriete Wierum.
Afb. 11 Voormalige

afgebrokenen de pastorie verkocht. De in 1682 gegoten kerkklok die
in de eenvoudige,vrijstaande klokkenstoelvan Wierum hing, werd naar
Dorkwerdovergebracht.Daarwas inmiddels de kerk gerestaureerden een
nieuwe pastorie gebouwd.Sinds die tijd woonde de gezamenlijkepredikant in Dorkwerd. Tegelijk werd van hogerhand besloten het oostelijk
deel van Wierum (het deel ten oostenvan het Reitdiep)bij de hervormde
gemeente van Adorp te voegen. De minister belast met de generale
directie voor de zaken der Hervormdekerk stuitte daarbij echter op weerstand van de hervormdegemeentete Adorp, aangezienmen vreesdedat de
diaconieop extra hogekostenzou komen,waargeeninkomstentegenover
stonden.Via bemiddelingvan het Provinciaalcollegevan Toezichtis toen
alles zo ongeveerbij het oude gebleven.De meesteWierumersbezochten
vanaf 1828 de kerk van Dorkwerden slechtseen enkeling ging in Adorp
naar de kerk.
In L595werdtijdens de Synodevan Staden Landede "Kerkordevoor de 0mmelanden"aanvaard.In dezekerkordewerd ook het collatierechtgeregeld.
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Men sprak af dat de collator en de vertegenwoordigersvan de kerkenraad
zoudenbenoemen.Helaaswaren
samende predikant en de schoolmeester
de borgheren,inmiddels"jonkers" genaamd,niet bereid het collatierecht
te delen en ook de financiêle administratie en het beheervan de kerkelijke
goederengavenzij niet zomaaruit handen.
Het gevolgwas dat de beroepenpredikant vaak zelf maar moest voorzien
in een aanvulling op zijn karige satarisdoor bijvoorbeeldschrijfwerk te
verrichten voor de niet-geletterdenin het dorp. 0f door een kieinschalig
landbouw-of veeteeltbedrijfop poten te zetten. Dat laatste was volgens
toch
de Kerkordeweliswaarniet toegestaan,maarbleef in de Ommelanden
nog zeerlang in gebruik.Wekunnen wel stellendat door de invloed van de
Ommelanderlandadelde organisatievan de kerk, zoals die de stadhouder
en het nieuw gevormdeprovinciebestuurvoor ogen stond, veel oponthoud
heeft opgelopen.
Vanafhet midden van de 18de eeuw ontstond er een situatie waarin ook
de voornameboeren meer macht kregen, bijvoorbeelddoor landerijen te
kopen met daaraangekoppelderechten.Zij verwiervendaarmeeeen groter
aandeelin het collatierechten kregenzodoendesteedsmeerinvloed op de
Dezeboerenhaddenvaak ook
benoemingvan predikant en schoolmeester.
zitting in de kerkenraaden zo werd de benoemingsprocedure
steedsmeer
een aangelegenheid
voor kerkenraaden kerkvoogdij.Toch duurde het nog
tot 1857 (Wetsinge-Sauwerd),respectievelijk1889 (Adorp-Harssens)
voordat het collatierechtgeheelin handenkwamvan de kerkvoogdij.
Dekerkenraadwaakteover de goedezedenvan de bevolking.De armenzorg
berusttebij de diaconie.Deinkomstenhiervoorbetrok zij uit de collectesin
de eredienstop zondagen de inzamelingentijdens de huwelijks-,doop- en
begrafenisdiensten.
Verderevaste inkomstenkwamenvan de 0mmelander
kas en uit de verhuur van landerijen,van renten en legaten.
Waarvóór de Reformatiede parochiesvrij zelfstandigwaren,werddit daarna
duidelijk anders.De invloed van het provinciaalbestuuren van stadhouder
WillemLodewijkop de provincialesynodenam steedsmeertoe. Het provinciaal gebiedwerd onderverdeeld
in zevenclasses:Groningen,Appingedam,
Oldambt,Loppersum,Middelstum,Westerkwartieren De Marne (Eenrum).
In het begin werdenAdorp-Harssens
en Wetsinge-Sauwerd
bij de taatstgenoemdeclassisingedeeld.Toenin 1816het AlgemeenReglementvan kracht
werd,werd dat de classisMiddelstum.
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De classicalevergaderingkreeg bestuurlijk veel invloed op het reilen en
zeilen van de plaatselijkegemeenten.Het toezicht op de financiën en de
kerkelijke bezittingen hietd het provinciebestuurbij voorkeur aan zich,
waardoordejonkers steedsmeermacht moestenafstaan.Dit werd nog eens
extra benadrukt toen in 1773 het toezicht werd geïntensiveerden GedeputeerdeStaten nog meer invloed kreeg door het nieuwe "Reglementop
de administratieder kerk-, pastorie-,kosterie-,vicariegoederen,
en andere
prebendaiegoederenin de Ommelanden".
Maarook in theologischekwesties
liet het provinciaalbestuur,somsindirect via bijvoorbeeldde universiteit,
zíjn gezaggelden. Alles was erop gericht om de rust en stabiliteit in dorp
en provincie te bewaren.
Toenaan het begin van de Lgdeeeuw de kerk organisatorisch
en ook theologischvorm had gekregen,waren er mensendie de ontwikkelingente ver
vonden gaan. Zij meendendat de kerk zich steedsverdervan de leerstellingen van de Synodevan Dordrechtuit 1618 had verwijderd.Volgenshen
kwam er te veel ruimte voor een verkondigingdie geen recht meer deed
aan de gereformeerde
belijdenis.Met anderewoorden:de zuivereleer werd
geweldaangedaanen de tolerantie met betrekking tot de gereformeerde
kerkleer ging veel te ver. Dezemensenkwamenbijeen in particuiiere huizen
en vormden de zogenaamdeconventikels,groepenmensendie samende
"vrije godsdienstleer"
beoefenden.
Al voor de Afscheidingvan 1834(Hendrikde Cock)waser in Adorp,Sauwerd
en Wetsingesprakevan zulkebijeenkomstenof oefeningen.Het bestuurvan
de classisMiddelstumkreeg in L823 te horen dat er in Wetsingeen Sauwerd meermalenoefeningenwaren gehoudendoor ene Hendrik Folkersuit
Garnwerd.Maarook uit de dorpenzelf kwamende voorgangers,
mannendie
geen theologischeopteidinghaddengenoten,maar die zich opwierpenals
warekennersdesgeloofs.
In Sauwerdwas dat Kornelis Willems Brands (1792-1,869),landbouwer en
ouderlingvan de Hervormdekerk, waar hij in 1831 als ouderlingwerd geschorst.In Adorp waren het de landbouwersRoelf PietersMedema(1799(1788-1850).
Medema
1877)en PieterGosses
Oosterhof
werdlater predikant
gemeentes.
Tenslottehad ook Wetsingezijn
van verschillendeafgescheiden
eigen"voolganger",te weten de kleermakerNicolaasHendericusPott (1796kreeg
1,842).De jonge predikant ds. Pieter Damstévan Wetsinge-Sauwerd
Het
vooral te maken met KornelisWillemsBrandsen zijn medestanders.
kwam zelfs tot een handgemeenin de kerk. Niet zo verwonderlijkdat deze

oneryarenpredikant het eerstehet beste beroep aannamen wegvluchtte
naar Onderdendam.
Hij werd opgevolgddoor ds. J. Keizerdie zich minder gemakkelijkuit het
veld liet slaan.Hij zou van 1830tot 1882 de hervormdegemeentete Wetblijven dienen.
singe-Sauwerd
0p 25januari 1825moestonderwijzerSietsePietersBrili in Adorpvoor de kerkenraadverschijnen.Er werd hem gewaagdof hij weeraan het Avondmaalwitde deelnemen.Het antwoordwaseenluid en ferm "Nee!".SietseP.Brill voegde
eraantoe dat de NederlandseHervormdekerk in een staat van bandeloosheid
verkeerdeen dat de domineeter plaatse,ds. A.M. Stratingh,niet naar njn zin
preekte.Daaropschorstede kerkenraadhem voor vier weken. Gedurendedie
tijd mocht hij geenkoster zijn, niet orgelspelen,niet voorlezenen voorzingen
in de kerk en moesthij het dagelijkseluiden van de klok en het opwindenvan
het uurwerk aan anderenoverlaten.Na een uitvoerigeprocedure,middelshet
classisbestuur,
waarbij ook zijn functioneren als schoolmeesterwerd betrokken, volgdein 1840uiteindelijk het definitieve ontslag.SietseP. Brill vertrok
uit Adorp en vestigdezich als landbouwerin Utrum.
Toen de eerdergenoemde
R.P.Medemavertrok naar Schildwoldeom daar
gevoorgangerte wordenen de andereleden van de Adorperafgescheiden
meenteonderleiding van P.G.Oosterhofzich aanslotenbij de afgescheiden
gemeentevan Wetsinge-Sauwerd,
kreeg de Afscheidingin Adorp verderweinig tot geenvervolg.
Wetsingeen Sauwerddaarentegenondervondende gevolgenvan de Afscheiding terdege. Twintig van de tachtig betijdende ieden kwamen niet meer
aan het Avondmaalen zagen ook af van hun financiële kerkelijke bijdrage.
Omdatbeide gemeentenfinancieelniet zo sterk waren, moest al spoedig
besloten worden, vooral ook op aandringenvan de classis,om samente
gaan.Eengezamenlijkepredikantwaser al sinds 1739,maarverderwasalles nog gescheiden:de kerkgebouwen,de kerkvoogdijenen de diaconie.Pas
in 1840werdenbeidekerkvoogdijendefinitief samengevoegd.
Het eerstegezamenlijke besluit betrof de sloop van de bouwvallige en daardoormoeilijk
te onderhoudenmiddeleeuwse
kerkenvan Sauwerden Wetsingeen de bouw
van een nieuwe kerk aan de Valgeweg,preciestussenbeide dorpen in. 0p
18 mei 1840werd de eerstesteen gelegd.In 1884verreesaan de nabijgetegen Molenstreekeveneenseen nieuwepastorie,waardoorde weemvan Wetsingeoverbodigwerd. Hetjaar daaropwaren ook de beidediaconieënéén.

Afb. 12 Tekeningvan de L3deeeuwse
kerk te Sauwerddie in 1840 is afgebroken.

Het kerkelijk leven veerde zowaatweer op, het ledenaantalnam zelfs weer
iets toe, omdat ook afgescheidenleden weer terugkwamen.Ds. J. Keizer
ging in 1882 op 78-jarigeleeftijd met emeritaat,nadat hij gedurendezijn
52-jarigeambtsperiodede gemeentedoor de moeilijketijden had geloodst.
Zijn opvolgerwas ds. J. Teves,die op 31 mei 1885zijn intrede deed.Omdat
het collatierecht intussen vrijwel geheel was overgegaannaar de zittende
kerkenraadsledenvan rechtzinnige signatuur, spreekt het vanzelf dat de
door hen beroepenpredikant hetzelfde gedachtegoed
was toegedaan.De
gevolgenbleven niet uit. Ds. Teves,die een aanhangerwas van Abraham
Kuyper, stak zijn kritiek op de Synodevan de NederlandseHervormdekerk
niet onderstoelenof banken.Hij ging zelfszo ver dat hij op 31 januari 1887
de band met de Hervormdekerk verbrak.
Evenalsin de jaren dertig van de L9de eeuw verliet opnieuw een grote
groep gemeenteleden
de kerk. De zogenaamde
Doieantiewas een feit. Men
voerdede DordtseKerkordevan 1618weerin en noemdede nieuw ontstane
gemeente"De NederduitsGereformeerde
Kerk van Wetsinge-Sauwerd".
In
diezetfdetijd werd ook de christetijke school van Sauwerdgesticht.
Zowelde Afscheidingvan 1834als de Doleantievan 1886heeft een niet te
onderschattenrol gespeeldbinnen de dorpsgemeenschap
van Sauwerden
Wetsinge.Nadatds. Tevesmet het overgrotedeel van de gemeentewasuitgetreden,blevener in 1887nog slechtszevenlidmaten over.Dat wasbijna
fataal voor het voortbestaanvan de hervormdegemeente.Het verdient wel
enig respectdat dezekleine groepzich wist te handhaven,want vanaf dat
momentvoerdede gereformeerde
levenswijzede boventoonin Wetsingeen
Sauwerd.
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AÍb. 13 Voormalige
weemvan Wetsinge.
0p de voorgrondeen deelvan het
oudekerkhof.

Afb. U De gereformeerdekerk te Sauwerd,gebouwdin j.898.

In Adorp-Harssens
had op 30 novemberr.851ds. c.H. piccardtzijn intrede
gedaan.Dezepredikant slaagdeerin de meesteleden van zijn gemeente
duidetijk te maken wat de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe
organisatieen theologieinhielden. Daarombleef hier de rust grotendeels
bewaarden voeldemen niet de behoeftezich van de kerk af te scheiden.
wel werd af en toe de invloed van de afgescheidenbuurgemeentewetsinge-sauwerd
merkbaar.0p 1.6februafi B)az werd genotuleerddat Albert
wilberts was uitgeschreven:"... d.aarde kerkeraad
van oordeelis dat aIIe
pogíngenvruchteloosblijken te
zijn om de fanatiekdwalendete regh te brengen' Zoo werd beslotenbovengenoemde
Albert wilberts voortaan als tot de
afgescheiden
gemeentete behoorente zijn,.
0p 6 oktober 1887 werd H.F. Medema
uitgeschrevenomdat hij, zonder de
kerkenraad_daarvan
op de hoogte te stelten,zijn kind had raten dopenbij
qe doterenden
te wetsinge.verder rezenwe nog dat op 29 augustus1gg9
ene Jacobsinning als dolerende
werd uitgeschreven.Dit zijn maar enkele
voorbeeldenvan de invloed
van de Afscheidingop mensenuit Adorp.
In sauwerd en wetsinge
bleef het nog geruime tijd onrustig binnen de

nieuweafgescheidenkerk. Er moest overeenstemming
wordenbereikt tussen de groep van de Afscheiding en die van de Doleantie.Dat lukte in
1897. Daarnawas er sprake van één Gereformeerde
kerk van Wetsingesauwerd.Gezamenlijkkon worden overgegaantot de bouw van een nieuw
kerkgebouw (nu Kerkstraat 11), dat in december1898 in gebruik kon
wordengenomen.
Vanbegin 20ste eeuwtot heden.
Tot aan de Tweedewereldoorloggroeit de gereformeerdekerk flink in ledental. Echter, als in 1944 de oorlog nog in alle hevigheid woedt, ontstaat er
een nieuwe afscheidingbinnen de Gereformeerdekerken in Nederland,die
zich ook in onzedorpenlaat voelen.Net als vijftig jaar eerderis er opnieuw
onvredeover beslissingenvan de synode aangaandebepaaldeleerstellingen. Vooralin Sauwerdzijn er familiesdie de kerk de rug toekerenen zich
aansluitenbij wat later genoemdwordt: de Gereformeerde
Kerk onderhoudendeart. 3L der kerkenorde,of: Vrijgemaakt.

Ook deze scheuringbracht boosheiden verdriet in de dorpsgemeenschap.
Somsging dat zoverdat men elkaarniet meergroette.Vooralhet feit dat de
wijgemaakte kinderenvan de ptaatsetijkechristelijke schoolwerdengehaaid
en naar Bedumgingen,zette kwaadbtoedbij de overigegereformeerden.
kerk Vrijgemaakteen
Aanvankelijkis dezenieuw gevormdegereformeerde
zeer op zichzelf staand kerkgenootschapmet weinig tot geen binding
met de anderekerken. De eerstevrijgemaaktepredikant in Sauwerdwas
ds. D. Deddens.Hij trad aan in 1.949en diende de vrijgemaaktekerk tot
1,957.In het begin kerkte men in een garagenaast het huis van de heer
K. Bouwmanaan de Provincialeweg22 te Sauwerd.In L950 werd er achter het pand Provincialeweg20, waarin de pastorie gevestigdwas, een
bescheidenkerkgebouwin gebruikgenomen.Toenook dit te klein bleek,
werd in 1982 het voormaligeGroeneKruisgebouwannex sporthal aan de
0ude Winsumerstraatweg
7 aangekochten omgebouwdtot een kerk die de
"De
naam
Hoeksteen"kreeg. Na verloop van tijd veranderdede houding
ten opzichte van de overigekerken in het dorp en kwam er enige ruimte
voor dialoog.

In Adorp ontwikkeldezich een hervormdegemeentevan een meerwijzinnige signatuur,terwijl in wetsinge-sauwerd
de hervormdegemeentede meer
orthodoxetraditie wastoegedaan.In de laatste kerketijkegemeentewaren
met ingang van 8 augustus1926 de vrouwelijkelidmaten stemgerechtigd
en per 31 maart 'J.932zelfs benoembaartot kerkvoogden notabet. 0p 22
novemberL928werd een nieuw catechisatie-lokaal
bij de pastoriete Klein
Wetsingein gebruikgenomen.Vanafdit momentvergaderdende kerkvoogden afwisselendin dezenieuwe ruimte en in café Van Zijt te Sauwerd.Dit
gaat zo door tot maart 'J,944.Daarnavergadert men om praktische redenen
en vanwegede kosten alleennog in het "lokaal".
Deverslechterende
financiêlesituatie noopt de beidehervormdegemeenten
uiteindetijk tot samengaan.Het provinciaalbestuur en de classisstellen
alles in het werk om dit ook daadwerkelijkte doen slagen.Het verschilin
signatuurvan beide gemeentenbemoeilijkt dit echterwei.

AÍb. 16 De gereformeerdvrijgemaaktekerk te Sauwerdaan de }ude
Winsumerstraatweg
7.
AÍb. 15 De oudegereformeerdvrijgemaaktekerk aan de Provincíaleweg20
te Sauwerd,gezíenvanaf de Zwarteweg.

30

AÍb. 17 De kerk te Adorp,gezienvanuit het zuiden.
Afb. 18 Vooraanzichtvan de kerk te Kein Wetsínge.

Maarin 1966is het zover.Menkomt tot een samenwerkingsverband,
zodater
gezamenlijkeenpredikantkan wordenberoepen.Het wordt ds.J. de Grootuit
Noordwolde,die zijn intrek neemt in de pastorievan Adorp en van daaruit de
beide gemeentenAdorp-Harssens
en Wetsinge-Sauwerd
bedient. Regelmatig
worden er gezamenlijkekerkenraadsvergaderingen
gehoudenen ook op het
terrein van de diaconieen de kerkvoogdijgaat men intensieversamenwerken.
0p l juli 1985wordt er tenslotte éên hervormdegemeentete Adorp-WetsingeSauwerdgevormd.Ook de verstandhoudingmet de gereformeerdekerk van
Wetsinge-Sauwerd
wordt langzamerhandmeergenormaliseerd.Zekerals in de
loop van de jaren zeventigde hervormdepastorievan Adorp bewoondwordt
door pastoraalmedewerker
R.A.Witvoet,die een goedcontactopbouwtmet
ds. F.J.Kok, de gereformeerde
predikant van Sauwerd.
In dezezeventigerjarenwas er landelijk veel aandachtvoor het "samenop
weg"- proces.Eenbewegingdie langzaamop gang kwam, maar al spoedig
niet meerte stuiten bleek en op 1 mei 2004resulteerdein de protestantse
Kerk in Nederland(de PKN).Dit was een samengaanvan de Nederlandse
Hervormdekerk, de Gereformeerde
kerkenin Nederlanden de EvanqelischLuthersekerk in het Koninkriik der Nederlanden.

Ookin Adorp, Sauwerden Wetsingeging dit procesdoor met vasthoudendheid van beide kanten. Wat eenmaal"gewonnen"was, werd niet meer uit
handengegeven.Er kwamensteedsmeergezamenlijkeactiviteiten als kanselruil, gezamenlijkediensten op Kerstavondof op anderezon- en feestdagen en gezamenlijkekerkenraadsvergaderingen.
Tenslottewerdenzelfs de
"De
beide kerkbladen,het hervormde"Kerkbericht" en de gereformeerde
Schakel",samengevoegd.
Zo raakte men steedsmeervertrouwdmet de wederzijdsecultuur. Want dat was de eigenlijke barrière; het ging niet zozeer
over theologischestrijdpunten als wel om gewoontenen eigenaardigheden
die in de loop der jaren waren gegroeid.Dit, in respectvoor elkaar,bespreekbaarmakenwas de taak van de stuurgroepdie daarvoorin het leven
werdgeroepen.
0p 1L augustus1991doet ds. H. Schuurzijn intrede in de hewormdegemeente Noordwolde-Zuidwolde.
Dezegemeentevormde samenmet de hervormde
gemeentete Adorp-Wetsinge-Sauwerd
dat wil zeggen
een pseudo-combinatie,
datteide gemeentennaar rato financieelbijdroegenaan de predikantsplaats.
Ds. SchÍur, die dus in deeltijd werkzaamwas (en nog is) in Adorp, Wetsinge
en Sauwerd,heeft er samenmet zijn gereformeerdecollega'sds. W. van der
Wel(1987-1993),
ds. R.H.Knijff (1996-2000)
en ds.Joh. Meijer(2002-2008)

Afb. 19 Kerk en voormaligepastoríe aan de Torenwegte Adorp.

Afb. 20 Vanlinksnaarrechts:ds.R.H.Knijff, ds.W.v.d. WeI,ds.H. Schuur
en ds.Joh.IuIeíier.

toe bijgedragendat de gereformeerde
en de hervormdekerkelijke gemeenten
elkaarmeerzijn gaanwaarderenen accepteren.Het resultaatwas dat de hervormdegemeenteen de gereformeerde
kerk met ingangvan l januari 2003de
eerste"Samenop Weg"-gemeentevormdenin de classisWinsum.
0ndertussenwasop 12 september1,979het kerkgebouwte Adorp overgedragen aan de StichtingOudeGroningerKerkenen op 25 aprit 2003ging ook de
kerk van Klein Wetsingeover in handen van dezestichting.
0p 14 januai 2007is het zover dat bovengenoemde
"Samenop Weg"- gemeente,bestaandeuit de hervormdegemeentete Adorp-Wetsinge-Sauwerd
en de gereformeerde
kerk van Wetsinge-Sauwerd,
gaat fuserentot de protestantsegemeentete Adorp-Wetsinge-Sauwerd.
Vanaf dat moment is het
vroegerekerkgebouwvan de gereformeerde
kerk aan de Kerkstraat11 te
Sauwerdhet gezamenlijkehuis van de nieuw gevormdeprotestantsegemeente.
De beide anderekerkgebouwen,eigendomvan de Stichting 0ude Groninger
Kerken,wordennu gebruikt door andereinstantiesen kerkgenootschappen
en slechtsincidenteelnog door de protestantsegemeente.
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Kerkgebouw
van de ProtestantseGemeente,Kerkstraat11 te Sauwerd.

